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Voorwoord
Beste gymnasten, beste ouders,
Normaal gesproken zouden we op dit moment volop uitkijken naar onze jaarlijkse turnshow, maar
eerder dit seizoen bleek reeds dat een turnshow geen haalbare kaart zou worden. Als alternatief hadden
we een groot open deur-moment voorzien, maar ook dat idee moeten we spijtig genoeg laten varen.
Het ziet er naar uit dat we dit seizoen voorlopig geen van onze gebruikelijke activiteiten kunnen laten
doorgaan. Het zorgt voor jullie gymasten, maar ook voor onze trainers en het bestuur regelmatig voor
kopzorgen, maar we proberen gezien de omstandigheden er toch steeds het beste van te maken.
Onze trainers doen echt hun uiterste best om jullie op een veilige manier te laten sporten, het zij via live
lessen (in bubbels van 10), online lessen, filmpjes, opdrachten en andere creatieve oplossingen. Dat
verdient zeker een pluim!
We staan nog steeds te popelen om, zo snel het kan, terug volledig op te starten zodat ook onze +12jarigen, senioren en dansgroepen hun energie weer kwijt kunnen in onze sporthal.
Ondertussen, hou het veilig en gezond, probeer de maatregelen te respecteren en houd vol … samen
komen we hier sterker uit!
Sportieve groeten,
Ruud Timmermans
Voorzitter Gym Haacht vzw
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Administratieve inlichtingen
1. Trainingssituatie
Vanaf 1 februari 2021 dienen buitenschoolse activiteiten voor kinderen en jongeren door te gaan in
bubbels van 10 waarbij elk kind of jongere slechts voor 1 hobby of vrijetijdsactiviteit kiest. Bovendien
blijft het voor binnensporten zo dat enkel onze leden geboren in 2008 en jonger aan de trainingen
mogen deelnemen.
Wat is een bubbel van 10?
Een bubbel van 10 is een groep van max. 10 personen die begeleid worden door een meerderjarige
trainer (maakt geen deel uit van de bubbel). Deze bubbel verandert tijdens de week niet en houdt tijdens
de sportactiviteit steeds voldoende afstand tot elke andere bubbel. Sporters mogen in de bubbel hun
(sport)activiteit beoefenen zonder mondmasker en met onderling contact.
In een indoor accommodatie zijn meerdere bubbels toegelaten, dit op voorwaarde dat ze onderling strikt
van elkaar gescheiden blijven (1,5 meter), niet met hetzelfde materiaal werken en dat de densiteitsregels
worden gerespecteerd. Voor sporten met weinig verplaatsing (zoals gymnastiek) is dat 1 sporter per 10
m² zaaloppervlak.
Wat met onze trainers?
Eenzelfde trainer kan meerdere groepen na elkaar begeleiden. Er wordt echter met aandrang gevraagd
om dit tot het absolute noodzakelijke te beperken. De begeleider draagt steeds een mondmasker en
garandeert zoveel als mogelijk de regels van social distancing, tenzij contact noodzakelijk is in het kader
van de veilige sportbeoefening.

2. Terugbetaling/verrekening van niet-getrainde periodes wegens corona
We herinneren je graag aan ons lidgeldenbeleid, zoals bij aanvang van het seizoen meegedeeld:
Wanneer tussen september
en mei
(= 9 maanden) niet getraind kan worden omwille van
door de overheid opgelegde coronamaatregelen, wordt op het einde van het seizoen, na aftrek van een
administratiekost van € voor recreatieve groepen - of € voor wedstrijdgroepen
-73), een pro
rata terugbetaald en/of verrekend (met het lidgeld van volgend seizoen) à rato van de niet getrainde
periodes.
We voegen ter verduidelijking twee voorbeelden toe:
Situatieschets
•
•
•
•

•
•
•
•

gymnast recreatieve groep (1-52)
geboren in 2008 of later
betaald lidgeld: €
,
lockdown van 01/11/2020 tot 30/11/2020
(= 1 maand)
gymnast wedstrijdgroep (60 – 73)
geboren in 2007 of vroeger
betaald lidgeld: €
,
lockdown van 01/11/2020 tot 28/02/2021
(= 4 maanden)

Terug te betalen/te verrekenen bedrag

€

€

-€

x / =€

-€

x / =€

,

,
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3. Attest voor de mutualiteit
De meeste mutualiteiten betalen voor bepaalde categorieën van hun aangeslotenen, op voorlegging van
een attest van lidmaatschap van een sportvereniging, een deel van de lidgelden terug. Elk lid kan, na
elektronische inschrijving en betaling van het lidgeld, zijn eigen attest voor de mutualiteit downloaden
door in te loggen op www.gymfed.be Mijn Gymfed > Mijn attesten en diploma’s . Deze automatische
aflevering betekent dat wij geen blanco attesten van mutualiteiten aannemen en/of invullen.

Komende activiteiten
1. Afgelasting open deur-weekend
Spijtig genoeg laat de huidige situatie het niet toe om in maart een open deur-weekend te organiseren.

2. Gymweek
Wat?

De gymweek is een supertoffe week met veel gymnastiek, maar ook met
balspelen, loopspelen, atletiek, knutselen en nog veel meer! De gymweek wordt
begeleid door trainers van Gym Haacht.

Voor wie?

Alle jongens en meisjes vanaf 3 jaar en tot en met 8 jaar zijn welkom (max. 120).

Wanneer?

Van maandag 2 augustus tot en met vrijdag 6 augustus 2021, telkens van 9u tot
16u. Er is mogelijkheid tot opvang van 8u tot 9u en van 16u tot 17u.

Waar?

Sportcomplex Den Dijk (Dijkstraat 1, 3150 Wespelaar)

Prijs?

€ 10

 € 10 korting voor inwoners van Haacht
 € korting voor het de kind en volgende kinderen
Wat breng je mee?

•
•
•
•
•
•

sportieve kledij
binnen- en buitenschoenen
drinkbus met water
een koek of een stuk fruit
boterhammen
zonnecrème

Hoe inschrijven?

Inschrijven kan vanaf 1 maart 2021 om 9u
via http://reservaties.haacht.be

Verantwoordelijke

Laurien Imbrechts
E-mail: laurien_imbrechts@hotmail.com
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Turnshow Trivia
A. Onze turnshow in

had als thema Broadway Besties . Weet je nog de titel van het eindnummer

van deze turnshow (tip: toverlamp)? __________________________________________________

B. )n

was het thema van onze turnshow Science fiction . Weet je nog welk nummer de kleuters C

brachten? __________________________________________________
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C. Onze turnshow in
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werd opgeluisterd door het nummer trollen van de dames. Weet je nog het

thema van deze turnshow? __________________________________________________

D. (et thema van onze turnshow in

was A tribute to . Aan wie brengt de groep basisgym A en B

(woensdag) hier een eerbetoon? __________________________________________________
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E. Sinds 2013 sluiten we elke turnshow af met een eindnummer. Kan jij onze turnshows verbinden met
het correcte liedje?

Magic everywhere





A star is born (Hercules)

GYM TV





Logo te pate (Te Vaka)

GymFashion





Black suits comin’ Will Smith

Science Fiction





We go together (Grease)

A tribute to





Magic everywhere (Disney parade)

Broadway Besties





Fashion (Lady Gaga)

Mythen, sagen en
legenden





Friend like me
(Aladdin Broadway Cast)
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Kalender seizoen 2020-2021
FEBRUARI
15 – 21

Geen training recreatieve ploegen (Krokusvakantie)

APRIL
5 – 19

Geen training recreatieve ploegen (Paasvakantie)

MEI
1

Geen training recreatieve ploegen (Dag van de Arbeid)

8

Interne wedstrijd RG (sportcomplex Den Dijk, Haacht)

13

Geen training recreatieve ploegen (OH Hemelvaart)

24

Geen training recreatieve ploegen (Pinksteren)

JUNI
12

Laatste trainingsdag recreatieve ploegen

Wedstrijdgymnasten zullen door hun trainers op de hoogte gebracht worden van het specifieke wedstrijdprogramma waaraan zij deelnemen.

Ethische Commissie:
• Veerle Van Eylen : veerle.vaneylen@aveb.be – 0479/39 89 49
• Freddy Machiels : machiels_freddy@yahoo.com – 0498/48 69 66

februari – april 2021

Vrijgeweidestraat 39
2800 Mechelen
0494 11 06 40 – enkel na afspraak
info@dehuiskapperie.be

Keerbergenbroek 79 | 3150 Haacht
016/84.34.64
info@hofterdijle.be | www.hofterdijle.be
openingsuren: zie website
regelmatig nieuwe suggesties | streekgerechten
gebruik van eigen groenten en verse kruiden
groot terras | zandbak en speeltuigen voor kinderen
fiets- en wandelroutes in de nabije omgeving
erkend fietscafé door toerisme Vlaams-Brabant
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Steun Gym Haacht gratis via Trooper!

Drankenhandel Swinnens
Rijmenamsesteenweg 165
3150 Haacht
Tel 016/60.26.60
Fax 016/60.68.13
drankenhandel@swinnens.be
DISCOUNT en LEVERING AAN HUIS
Alle soorten bieren, frisdranken, wijnen
Wij leveren ook alle materialen
voor uw feestjes thuis
(tapinstallatie, frigo, stoelen, tafels)

Jennekensstraat 82
3150 Haacht
Tel 016 55 00 70
Fax 016 55 00 71
info@anka.be
www.anka.be
kantoormeubelen en totaalprojecten –
kantoormateriaal – kantoormachines – schilderen tekengerief – luxe schrijfwaren – geschenken –
lederwaren en reiskoffers – copycenter
OPENINGSUREN HAACHT
Ma:
13.30-18.30 (gesloten juli/augustus)
Di-vr: 09.00-12.15 en 13.30-18.30
Za:
10.00-18.00

Verantwoordelijke uitgever: R. Willems, Poverstraat 26 - 3150 Haacht.
Brochure gemaakt met EDITOO, www.editoo.be - E-mail: info@editoo.be - Tel.: 053 63 03 86.

Surf naar https://trooper.be/gymhaacht

